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Sørlandet sykehus HF leverer til Helse Sør-Øst RHF en økonomisk langtidsplan for 

perioden 2020– 2039, med hovedvekt på fireårsperioden 2020-2023.  

Planen har som forutsetning å sikre økonomisk bærekraft for foretaket, samt hensynta 

foretakets investeringsbehov.  

Planen balanserer investeringsbehov og driftsmuligheter på en best mulig måte. 

Det legges opp til å realisere investeringer i bygningsmasse i størrelsen 1,4 mrd. inkl. 

opplåning på 1,0 mrd i perioden 2020 - 2023, samt skape nødvendig handlingsrom for 

investeringer i MTU og IKT (ca 600 mill kr) gjennom driften. 

Driftsresultatene er basert på de driftsutfordringer foretaket ser i 2019, inntekts- og 

kostnadsforutsetninger for 2020, og det mulighetsrom administrerende direktør ser av 

forbedringer de neste årene. De reflekterer nødvendig finansiering av investeringsbehov 

nevnt i avsnittet over. Driftsmarginen (resultat før avskrivning og finans) må økes fra 3,5% 

til 4,5% frem til 2023, og videre oppover til 6,0% fra 2028. Dette er nivået som må til for å 

forsvare betydelige og nødvendige bygg-investeringer i foretaket gjennom hele perioden. 

Investeringsnivå foreslått i Økonomisk langtidsplan er i tråd med behovene som er 

dokumentert i Utviklingsplan 2035 inkludert det kjente etterslepet som foretaket har.  

Dette forutsetter både i perioden 2020-2023, og i et lengre perspektiv, behov for betydelige 

effektiviserings- og driftsforbedringer. Virksomhetsprogrammet Kvalitet og modernisering- 

for et bærekraftig sykehus (KOM) er foretakets hovedvirkemiddel for et systematisk 

forbedrings- og effektiviseringsarbeid. I perioden 2020-2023 vil kravene til den betydelige 

effektiviserings / produktivitetsforbedringen i foretaket i stor grad måtte løses gjennom 

bemanningsreduksjoner.  
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Forslag til vedtak 

 

1. Styret vedtar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på 60-100 

mill. kr/år i perioden 2020-2023.  

2. Styret i Sørlandet sykehus er bekymret for intensiv- og intermediærkapasitet i 

Kristiansand, og ber Helse Sør-Øst RHF om å prioritere innramming og 

gjennomføring av akuttbyggprosjektet i Kristiansand i sin investeringsportefølje i 

forbindelse med behandling av Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023, slik at et bygg 

kan ferdigstilles i løpet av 2027.  

3. Administrasjonen får fullmakt til å innarbeide i saken de momenter som fremkom i 

møtet. 
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1 Bakgrunn  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 016-2019- Økonomisk langtidsplan 2020-2023, 

Planforutsetninger. Basert på kravene som fremgår av sak 016-2019 skal helseforetakene 

utarbeide egne innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023 innen de økonomiske 

planleggingsrammene som fremgår. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være 

innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. Det er et krav at disse innspillene 

behandles i helseforetaksstyrene, noe som innebærer en formalisert forankring av de 

vurderinger som gjøres i det enkelte helseforetak.  

 

I Helse Sør-Øst sitt styremøte 14. mars, sak 016-2019, ble følgende vedtatt:  

 

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2020-2023 legge til 

grunn følgende planforutsetninger:  

 De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for 

økonomisk langtidsplan  

o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  

o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  

o Redusere uønsket variasjon  

o Mer tid til pasientrettet arbeid  

o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2019 til 2020, veksten i 

ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 6 % i planperioden, og veksten 

innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg 

være høyere enn for somatikk.  

 Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, målsetninger om utvikling i ventetider per 

tjenesteområde og for pakkeforløpene skal nås.  

 Arbeidet med å redusere bruk av bredspektret antibiotika skal prioriteres særskilt.  

 Helseforetakene må følge opp «ForBedring»-undersøkelsen og tiltak for å bedre 

pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.  

 Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle 

fagområder med bakgrunn i egne utviklingsplaner. Analysene skal følges opp av 

tiltak som sørger for at utdanning og kompetanse er i samsvar med 

helseforetakenes behov.  

 Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for 

medisinskteknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner 

for medisinskteknisk utstyr.  

 Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. 

I gjennomsnitt over tid bør det løpende vedlikeholdet utgjøre cirka 250 kr/kvm per 

år for hele bygningsmassen.  

 

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger 

om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i 

størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med 

de ansatte og deres organisasjoner.  
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3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte 

investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter påpeker styret 

viktigheten av grundig, involverende og forpliktende arbeid med gevinstplaner og 

konkretisering av tiltak for tilpasning av kostnadsnivået i forkant av innflytting.  

 

4. Styret tar til etterretning at det planlegges et høyt investeringsnivå innenfor IKT og 

teknologi i planperioden og forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede 

porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som helseforetakene får tid 

til gradvis tilpasning til kostnadsnivået. 

 

Helseforetakene skal legge ovennevnte føringer til grunn ved utarbeidelse av egen 

økonomisk langtidsplan.  

I denne saken redegjøres for de viktigste forutsetningene i SSHF sin økonomiske 

langtidsplan.  

 

2 Kobling mot Utviklingsplan 2035, strategiplan og 

virksomhetsprogrammet KOM  

 

Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble vedtatt av styret i april 2018. Den bygger 

på Nasjonal helse- og sykehusplan og føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Utviklingsplanen 

beskriver utviklingstrekk, langsiktige utviklingsmål og strategiske mål for perioden 2018-

2020. Planen inneholder ni temaområder i tråd med veileder for arbeid med 

utviklingsplaner. 

 

Høsten 2018 startet arbeidet med å etablere et virksomhetsprogram for SSHF:  

Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus (KOM).  

Programmet grupperer de ni områdene i SSHFs utviklingsplan i fire «søyler»: 

 Pasientrettede prosjekter (P) 

 Infrastruktur-prosjekter (I) 

 Prosjekter innen ledelse (L) 

 Prosjekter som styrker foretakets kunnskap og kompetanse (K)  

 

Programmet skal profesjonalisere porteføljestyring og gjennomføring av sykehusets større 

utviklingsprosjekter. Bedre kvalitet i pasientbehandlingen og effektivisering skal sikres 

gjennom arbeid med helhetlige pasientforløp fra hjem, via alle tjenesteledd og tilbake til 

hjem. Ny teknologi skal tas i bruk på en strukturert og god måte. Arbeidet skal være 

kunnskapsbasert, og inkludere forpliktende samhandling basert på avtaler med 

kommunehelsetjenesten.  

 

Programmet startet opp 1. mars 2019 og skal bidra til at foretaket operasjonaliserer og 

realiserer tiltak beskrevet i Utviklingsplan 2035 og strategiplan. KOM skal bidra til 

systematisering av prosjektidéer, gjennomføring av prosjekter, oppfølging av prosjekter 

gjennom porteføljestyring og innføring av gevinstrealiseringsmetodikk. I løpet av 

programperioden er målsetningen at programmet skal bidra til å sette klinikkene i stand til å 

løse foretakets økonomiske utfordring.  
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3 Inntektsforutsetninger  

 

 Befolkningsutvikling 

SSHF benytter Statistisk sentralbyrås (SSB) middelverdier for forventet 

befolkningsutvikling. for årene 2020-2023. SSB oppdaterer sin analyse av 

befolkningsutviklingen hvert annet år, og det er oppdateringen fra juni 2018 som er 

innarbeidet i planforutsetningene. Oppdaterte tall fra 2018 viser en lavere befolkningsvekst 

enn det som lå til grunn for fjorårets ØLP. Sørlandets befolkning har en forventet 

befolkningsvekst nær snittet i regionen. Denne forventes å være i størrelsesorden 3,2 % fra 

2019 til 2023 (ca 0,8 % pr år). Andelen eldre stiger kraftig her som i landet for øvrig, og 

underbygger en forbruksvekst av tjenestene som er større en befolkningsveksten. 

Spesielt gruppen 80år + viser kraftig vekst og vil spesielt påvirke somatiske tjenester både 

innen kreftbehandling, ortopedi, ØNH og øye med flere i årene fremover. 

 

 Inntektsmodellen 

Helse Sør-Øst RHF gir inntektsrammeforutsetninger til helseforetakenes økonomiske 

langtidsplan. Som en del av dette oppdateres den regionale inntektsmodellen for 2020, 

mens det fremskrives modelleffekter utover i planleggingsperioden. Inntektsmodellen er en 

kriteriebasert modell som fordeler basisramme til sykehusområdene slik at helseforetakene 

kan settes i stand til å levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset 

befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige 

forutsetninger.  

 

Det var i løpet av 2017-18 et eget prosjekt som arbeidet med videreutvikling av enkelte 

elementer i inntektsmodellen. Sørlandet sykehus kjøper noen tjenester fra Oslo 

Universitetssykehus, med en abonnementsordning. Innen somatikk ble det fra budsjett 

2019 implementert ny volum og pris i abonnement for nasjonale og regionale tjenester ved 

Oslo universitetssykehus HF. Strukturelementet i inntektsmodell somatikk ble gjennomgått 

og vurdert for å se om det er sammenheng mellom liggetider og reiseavstand til sykehuset. 

Det er også arbeidet med inntektsmodellen innen psykisk helsevern og TSB for vurdering 

av storbykomponenten og ambulante tjenester. Det er kun ny volum og pris i abonnement 

som er oppdatert i den regionale inntektsmodellen for ØLP 2020-2023. Helse Sør-Øst 

RHF ønsket å avvente resultat av arbeidet med nasjonal inntektsfordeling før andre 

endringer eventuelt implementeres i inntektsmodellene i regionen.  

 

Det er foretatt oppdateringer av sosioøkonomiske faktorer og elementer i 

kostnadskomponenten. Det er videre innarbeidet oppdaterte aktivitetstall i forbindelse med 

beregningen av avregningseffekter knyttet til bruk av tjenester fra private, og for mobilitet 

mellom helseforetakene innen kapital og pensjon.  

 

Tabell nedenfor viser effekten av oppdatering og framskrivning av inntektsmodellen for 

SSHF i perioden 2020-2023.    
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Tabell 1 - Basisramme 2020 – 2023 

 
 

Helse Sør-Øst RHF fordeler gjennom inntektsmodellen én basisramme. Effektene for 

hvert modellelement kan splittes opp som i tabellen over. Det er imidlertid opp til 

sykehusene å fordele inntekten mellom tjenesteområdene og mellom drift og kapital. 

For 2020 får SSHF 15,4 mill kr i økt basisramme.   

 

Effekten for psykisk helsevern skyldes i hovedsak oppdatering av behovskomponenten 

etter ny befolkningsframskriving. Endringer innen TSB skyldes i hovedsak endrede 

avregninger som følge av redusert bruk av private avtalekjøp gjennom Helse Sør-øst RHF. 

 

Oppdaterte beregninger fra januar 2019 viser en økning i pensjonskostnadene for 2019 i 

forhold til hva som ligger til grunn i budsjett 2019. Tidligere år er det i planforutsetningene 

forskuttert at denne endringen håndteres i basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF i 

revidert nasjonalbudsjett. I 2019 vil det også innføres ny offentlig tjenestepensjon. 

Planendringen av dette vil innarbeides i pensjonskostnaden for 2019. Tallfesting av 

planendringen er under utarbeidelse, men det ligger an til at pensjonskostnaden i 2019 vil 

bli lavere enn det som fremgår av oppdaterte beregninger i januar. Vedtak i Stortinget 

forventes å skje i juni 2019, og oppdaterte tall vil foreligge til høsten. På grunn av 

usikkerheten i samlet endring i pensjonskostnaden for 2019, foreslås det å legge budsjett 

2019 til grunn i planforutsetning for økonomisk langtidsplan 2020-2023. 

 

Det er for perioden 2020-2023 gitt økt årlig basisramme til aktivitetsvekst på 31,6 mill kr i 

2020 og 41,0 mill.kr de påfølgende årene. Mesteparten av denne veksten vil gå til å dekke 

økte medikamentkostnader, økte IKT-kostnader, vekst i pasientreisekostnader og økte 

avskrivninger. Det er også slik at noe av denne veksten skal tilfalle psykisk helse og TSB 

som tidligere år. Aktivitetsmidlene dekker på langt nær kostnadsøkningene beskrevet over, 

slik at driften må effektiviseres innen alle tjenesteområdene for å håndtere dette. 

  

  

BASISRAMME

Budsjettår 

2021

Budsjettår 

2022

Budsjettår 

2023

SSHF Somatikk Psyk/rus SSHF SSHF SSHF

Ramme forrige periode 4 300 348   2 854 159   1 446 189   4 346 334   4 385 052   4 422 702   

Innt.modell

Somatikk 1 723         1 723         

Psykisk helsevern 6 305         6 305         

TSB 6 047         6 047         

Kapital -421           -421           

Pensjon 1 120         796            324            

PHT 1 736         1 736         

Forskning -3 086        -3 086        

Endret ramme siste versjon 2 005         2 005         -3 102        -4 163        -5 686        

Endring basisramme 15 430        2 754         12 676        -3 102        -4 163        -5 686        

Aktivitetsmidler 31 634        11 961        3 987         41 820        41 813        41 791        

   - uttrekk til høykost/medikamenter 20 564        

    - korr for ISF-innt H-resepter -4 878        

Sum aktivitetsmidler 31 634        27 647        3 987         41 820        41 813        41 791        

Red. apotek-avanse -809           

Andre endringer -269           

NTO ENDRINGER 45 986        30 401        16 663        38 718        37 650        36 105        

Sum basisramme 4 346 334   4 385 052   4 422 702   4 458 807   

Budsjettår 2020

Planperioden i 2019-kroner
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 Aktivitetsforutsetninger somatikk   

Det legges opp til 6,3 % vekst fra estimat 2019 til 2023 i polikliniske konsultasjoner, mens 

antall pasientkontakter totalt forventes økt med 6,1 % ift estimat 2019. I tillegg til 

folketallsvekst er det lagt til vekst på 2 % i sum for fireårsperioden, da Sørlandets 

befolkning har noe lavere forbruk av helsetjenester enn behovet skulle tilsi, ref. Samdata og 

HSØ inntektsmodell. Aktivitetsveksten i ØLP er i tråd med forutsetningene fra Helse Sør-

Øst RHF på ca 6 % i perioden 2019-2023. Det kan forventes en økning i behandlinger 

innen fag som ortopedi, ØNH og øye, da ventelister og ventetider bør reduseres fremover i 

disse fagene. 

 

Inneliggende pasienter forventes å ha en vekst på ca 1,2 % pr år, dagbehandling forventes å 

øke med 1,6 % per år og polikliniske konsultasjoner ca 1,5 % pr år. Dreining av ressurser 

fra døgn- til dagbehandling og poliklinikk er en ønsket utvikling. Flere faktorer medvirker 

til dette, som for eksempel ny diagnostikk, nye behandlingsmetoder, god samhandling med 

kommunene samt bedre logistikk. 

 

Tabell 2 – Antall pasientkontakter  

 
 

I DRG-poeng (total sørge-for DRG) er økningen i fireårsperioden på 7 % fra estimat 2019. 

Økningen i DRG-poeng knyttet til pasientbehandling er på ca 1,5 % hvert enkelt år i 

fireårsperioden. For DRG-poeng knyttet spesifikt til dyre biologiske legemidler er det lagt 

inn en forventning om årlige økninger på 4,6 % pr år i fireårsperioden.  

 

Tabell 3 – Antall DRG-poeng 

 
 

 Aktivitetsforutsetninger psykisk helsevern og TSB  

Det legges i ØLP opp til en økning i ISF-godkjente polikliniske konsultasjoner på 2 % på 

alle tjenesteområdene fra estimat 2019, og 8,1 % for perioden 2020-2023.  

 

 

 

 

Faktisk Budsjett Estimat ØLP ØLP ØLP ØLP

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Ant utskrivninger døgnbehandling 45 227    46 000    46 000    46 546    47 101    47 663    48 234    

Ant liggedøgn døgnbehandling 148 363  151 215  151 215  153 000  154 800  156 600  158 400  

Ant oppholdsdager dagbehandling 33 207    35 491    35 491    36 058    36 632    37 215    37 806    

Totalt antall polikl.konsultasjoner 323 333  328 721  328 721  333 766  338 891  344 096  349 384  

Sum ant pasientkontakter 401 767  410 212  410 212  416 370  422 624  428 974  435 423  

 Årlig vekst 1,50 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

 Sum vekst 2020-23 6,1 %

Faktisk Budsjett Estimat ØLP ØLP ØLP ØLP

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

DRG (døgn og dag) "sørge for" 58 437    62 050    62 050    62 939    63 842    64 758    65 687    

DRG poliklinikk "sørge for" 13 289    13 925    13 925    14 134    14 414    14 699    14 992    

DRG-poeng bio. legemidler/H-res. 5 471      4 750      4 750      4 969      5 197      5 436      5 686      

DRG TOTAL "sørge for" 77 197    80 725    80 725    82 042    83 453    84 893    86 365    

 Årlig vekst 1,63 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %

 Sum vekst 2020-23 7,0 %



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 9/28 

 

Tabell 4 – Antall ISF-godkjente polikliniske konsultasjoner 

 
 

Tabell 5 – Antall ISF-poeng psykiatri/TSB 

 
 

Det legges ikke opp til noen flytting av ressurser fra døgn til poliklinikk slik at vekst må 

komme gjennom økte rammer/ økt produktivitet i 2020. Utviklingsplan 2035 skisserer en 

planlagt reduksjon av døgnplasser i DPS og styrking av poliklinisk og ambulant virksomhet. 

Denne føringen kan gi endringer i døgnplasser i slutten av planperioden. Nytt PSA/ ABUP 

bygg vil ha ferdigstillelse i 2022. Klinikken er i startfasen av en OU prosess som skal gå 

igjennom klinikkens tjenestetilbud og organisering. Organisasjonsprosessen skal se på 

arbeidsflyt, digitalisering, samhandling, kapasitet og kompetanse for å gjøre klinikken i 

stand til svare ut overordnede føringer og levere spesialisthelsetjenester av god kvalitet. 

 

For VOP og ABUP er estimat 2019 lavere enn budsjett 2019. Dette skyldes budsjettekniske 

forhold og estimat 2019 skal innenfor hvert tjenesteområde legge til rette for at brukerne 

skal få like gode tjenester som i 2018.  

 

Innføring av pakkeforløp vil gi økt kvalitet i den polikliniske behandlinger samt kunne 

utnytte klinikkens polikliniske kapasitet bedre. Når verktøy for monitorering er på plass i 

løpet av våren 2019 vil ledere og behandlere få gode styringsdata for å kunne overvåke og 

følge opp den polikliniske behandlingen bedre enn tidligere. 

 

Klinikken vil i årene fremover arbeide for å kunne tilby pasienter et bedre tilbud gjennom 

mer intensive polikliniske behandlingsforløp og ambulante tjenester, i samarbeid med de 

kommunale tjenestene. Videre er det stort potensial i modernisering av tjenestene gjennom 

bruk av ny teknologi til behandling og oppfølging av pasienter utenfor 

spesialisthelsetjenesten 

 

Klinikken arbeider med planer for bedre bruk av teknologi og nye behandlingsmetoder i 

pasientbehandlingen. For eksempel ved å ta i bruk 4-dagers behandling og e-mestring som 

en del av behandlingstilbudet. Det siste forutsetter anskaffelse av klinisk IKT støttesystem.  

 

 

Faktisk Budsjett Estimat ØLP ØLP ØLP ØLP

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Ant innt.givende polikl.konsultasjoner - VOP 110 293  117 561  114 100  116 382  118 710  121 084  123 384  

Ant innt.givende polikl.konsultasjoner - BUP 45 938    49 066    48 600    49 572    50 563    51 575    52 555    

Ant innt.givende polikl.konsultasjoner - TSB 27 449    29 002    29 002    29 582    30 174    30 777    31 362    

Sum ant utskrivninger 183 680  195 629  191 702  195 536  199 447  203 436  207 301  

 Årlig vekst 2,00 % 2,0 % 2,0 % 1,9 %

 Sum vekst 2020-23 / 2024-39 8,1 %

Faktisk Budsjett Estimat ØLP ØLP ØLP ØLP

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

ISF døgn, dag og polikl. "sørge for" - VOP 16 508    17 031    17 445    17 794    18 150    18 513    18 865    

ISF døgn, dag og polikl. "sørge for" - BUP 14 512    15 425    15 183    15 579    15 891    16 209    16 517    

ISF døgn, dag og polikl. "sørge for" - TSB 3 903      4 000      4 164      4 247      4 332      4 419      4 503      

DRG TOTAL "sørge for" 34 924    36 456    36 792    37 621    38 373    39 141    39 884    

 Årlig vekst 2,3 % 2,0 % 2,0 % 1,9 %

 Sum vekst 2020-23 / 2024-39 8,4 %



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 10/28 

 

 Prioriteringsregelen  

Det er fra Helse Sør-Øst RHF gitt føringer om større vekst innen tjenesteområdene 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk (prioriterings-

regelen). Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader (for eksempel pensjon, 

medikamenter og avskrivninger), årsverksutvikling, reduksjon i ventetider og vekst i 

poliklinisk aktivitet.  

 

SSHF forholder seg til prioriteringsregelen for rammetilførsel til psykiatri og rus-

behandling. Det gis høyere rammevekst i prosent til disse områdene hensyntatt elementer 

som er kommet inn i somatikken vedrørende høykostnadsmedisiner. 

 

Innen poliklinisk aktivitet er det planlagt høyere vekst i psykisk helsevern og TSB enn i 

somatikk. Økning i poliklinisk aktivitet er 8,1 % i psykisk helsevern og TSB og 6,1 % i 

somatikk. Fra estimat 2019 legges det opp til en reduksjon i årsverk i somatikken fra 

prognose 2019 til 2023, mens psykisk helsevern og TSB vil ha en flat utvikling i årsverk i 

fireårsperioden.  

 

Det vil bli tiltakende krevende å holde en større vekst innen psykisk helse enn i somatikken, 

både i aktivitet og kostnader. Innen psykisk helsevern og TSB er det et merforbruk når 

tilbudet sees i sammenheng med eksterne aktører og resten av landet. Forbruksrater for 

poliklinikk innen psykisk helsevern voksne er ca 20 % høyere enn landsgjennomsnittet. 

Innen TSB har også Sørlandet en forbruksrate på døgnbehandling på ca 20 % over 

landsgjennomsnittet, og er høyest sammenlignet med andre sammenlignbare 

opptaksområder i Helse Sør-Øst. Forbruket av psykiske helsetjenester blant barn og unge 

målt i antall konsultasjoner er noe over landssnittet. Høyt forbruk av helsetjenester innen 

psykisk helsevern og TSB samtidig som Ø-hjelp i somatikken historisk har økt raskere enn i 

psykiatrien, og forbruket innen somatikk ligger i underkant av landssnittet, vil gjøre det 

krevende å oppfylle prioriteringsregelen. Antall ventende og ventetider i somatikken vitner i 

tillegg om dette, og blir ansett som viktigere lokale mål enn å ytterligere øke i psykiatri og 

TSB for foretaket isolert sett. 

 

Foretaket har i perioden 2019-2023 lagt opp noe større kostnadsvekst i summen av 

psykiatri og TSB, enn i somatikken, når en holder legemidler, pensjon og avskrivninger 

utenfor i regnestykket. Dette blir tydelig i 2022 da kapitalkostnadene vedrørende nytt bygg 

psykisk helse kommer inn. Fra 2022 er resultatkravet i psykiatri senket med 22 mill kr (til ca 

1,9%) for å bidra til finansieringen av bygget. I årene frem til innflytting i nybygg vil 

psykiatrien holde igjen på veksten, både fordi tilbudet til befolkningen alt er høyt, 

egenbehandlingsgraden svært høy, og ulempen og utfordringen med å måtte ta ned ressurs 

etter å ha bygget den opp, tilsier en utflating frem til bygget er tatt i bruk. 

 

Foretaket har i en årrekke hatt lave ventetider innen psykisk helsevern barn og voksne og 

TSB. Ventetidene har ligget i området 30 til 40 dager de siste årene. SSHF sine målsettinger 

på ventetid er under 40 dager i psykisk helsevern voksne og barn og 35 dager i TSB. I 

somatikken er målet å flytte de aller fleste fagområder ned til 50 dager ventetid i 2021.  
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4 Investeringer 

  

Foretaket har fem hovedkategorier investeringer i de neste årene: 

 

1. Rene bygg drifts- og vedlikeholds-investeringer – lokalt egenfinansierte 

investeringer, om lag 150 mill kr pr år i planperioden. Dette er et minimum for å unngå 

forverring av etterslep på byggsiden, men øker etterslep og gjennomsnittlig levealder på 

MTU siden noe.  Etterslep i dag er ca 300 mill.kr og snitt levealder om lag 8,5 år. 

2. Nytt bygg psykisk helse – Investering i nytt bygg psykisk helse vil påløpe i HSØ. Det 

innebærer at SSHF overtar komplett bygg med anleggsverdi og tilhørende gjeld ved 

ferdigstillelse. SSHF starter avskrivning på hele investeringen inkl. byggelånsrenter ved 

overtakelse ultimo 2022, (868 mill 2018-kr) pluss byggelånsrenter og prisstigning til 

2022).  

Finansieringen legges inn med låneopptak mellom SSHF og HSØ tilsvarende 70% av 

byggekostnad ved ferdigstillelse, samt bruk av tilbakebetalt basisfordring fra HSØ, se 

kap.om utvikling basisfordring. 

3. Akuttbygg Kristiansand – erstatning av gamle lite funksjonelle arealer for akutt, 

intensiv, kvinne og barn, samt rehabilitering av del av hovedbygg. Prosjektet avhenger 

av HOD/RHF-finansiering, i sum ca 2,2 mill kr fra 2021-2027. Dette inkluderer noe 

tilpasning av del av dagens hovedbygg.  

4. Oppgraderingsprosjekter SSK, SSA og SSF: store behov for oppgradering av 

bygningsmasse i somatikk i perioden 2021-2027. Bygningsmassen har blant de laveste 

tilstandsgradene i HSØ, og trenger teknisk oppgradering både på VVS, nød-

/reservestrøm, ventilasjon og andre bygningstekniske områder. I sum vel 600 mill.kr. er 

nødvendig prioritering og forventes finansiert ved låneopptak og reduksjon av 

basisfordring fra HSØ. 

5. Ambulanser/kjøretøy forutsettes bli anskaffet i hovedsak ved bruk av finansiell 

leasing, totalt 10 mill kr pr år. i nye leasingkontrakter. Dette innenfor rammene i 

finansstrategien i HSØ. 

 

Etter 2027 vil det komme løpene større oppgraderingsinvesteringer på bygningsmassen ved 

alle lokasjoner, basert på Utviklingsplanens rammer om fortsatt drift ved dagens tre 

hovedlokasjoner innen somatikk. Disse forutsettes også finansiert som en kombinasjon av 

låneopptak og bruk av oppspart basisfordring mot HSØ. 

 

I sum vil SSHF ha behov for 9,6 mrd.kr i investeringer fra 2020-2039. 

Herav 3 ,0 mrd i løpende vedlikeholds-investeringer i bygg, MTU, IKT med mer. 

I tillegg vil foretaket trenge om lag 6,0 mrd. i nybygg og rehabilitering av bygningsmasse. 

Dette er alternativkostnader for ikke å bygge et stort samlet sykehus, jfr grep i 

Utviklingsplanen 2035 med drift på 3 somatiske lokasjoner. 
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1. Den første kategorien investeringer er en blanding av MTU på ca 80 mill, bygg/ 

tekniske infrastruktur ca 30-40 mill, lokal IKT (nett/mottaksprosjekter) ca 10 mill årlig. 

Dette finansieres med ca 90 mill kr i tilført årlig likviditet fra HSØ sammen med 

vesentlig bidrag fra egen drift på ca 80-90 mill pr år. I tillegg må det av 

investeringsmidlene prioriteres KLP egenkapitalstyrking med ca 25-30 mill pr år. 

 

2. Nytt bygg for psykisk helse er startet opp i regi av HSØ, og forventes ferdigstilt i 2022. 

Et bygg på 80 sengeplasser, i sum ca 15.000 m2, til ca 874 mill kr (i 2019 kr), skal 

erstatte svært gammel og uhensiktsmessige bygningsmasse. Prosjektet har kalkulert 

økonomisk bæreevne og klinikken har i forkant tilpasset kostnadsnivå i drift for dette. 

Deler av den forlatte bygningsmasse vil kunne benyttes til administrative funksjoner, 

mens en stor del vil bli revet ifm utvikling av nytt akuttbygg for somatisk virksomhet. 

 

3. Den største utfordringen på kort sikt er underkapasitet og uhensiktsmessige lokaler for 

somatiske akutt- og intensivfunksjoner i Kristiansand. En større utbygging må gjøres i 

løpet av få år for at ikke virksomheten skal bli medisinsk uforsvarlig. Som del av 

arbeidet med Utviklingsplan 2035 ble det gjort en behovsbeskrivelse og 

kapasitetsframskrivning, som synliggjør et behov for ca 19.000 m2 til akutt- og 

intensivfunksjoner samt kvinne- og barn i Kristiansand. For at Agder-befolkningens 

behov for helsetjenester kan dekkes må nytt bygg stå klart innen 2027. Det er derfor 

avgjørende at dette prosjektet starter planlegging innen ØLP-perioden 2020-2023, slik 

at bygging kan begynne rett i etterkant av psykiatribygget. Total prosjektkostnad for et 

slikt nybygg antas å være i størrelsen 2,2 milliarder kroner. I tillegg kommer nødvendige 

kostnader knyttet til infrastruktur og rehabilitering av deler av dagens hovedbygg i 

Kristiansand, som vil ha sammenheng med et nytt bygg. Et slikt byggeprosjekt 

avhenger av sentrale lånemidler fra Helse- og omsorgsdepartementet i statsbudsjettene, 

samt midler fra Helse Sør-Øst RHF. Bærekraft gjennom avdrags- og rentebetjening for 

en slik investering vil i hovedsak måtte løses gjennom forbedringer i driften innen 

somatikken i foretaket. Realisering av et slikt prosjekt vil ta minimum sju år med dagens 

gjennomføringsmodell og beslutningsprosesser. Det er derfor særdeles viktig å komme 

i gang med planleggingen snarest. Oppstart av tidligfaseplanlegging/innramming av 
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prosjekter i denne størrelsesorden skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. En 

mulighetsstudie kan være et grunnlag for en sak fra SSHF til Helse Sør-Øst RHF med 

anmodning om prosjektinnramming i 2020/2021. 

 

4. Det er et betydelig etterslep på vedlikeholdsinvesteringer. Særlig i Kristiansand, men 

også i Arendal og Flekkefjord, er det stort behov for oppgradering av bygningsmassen. 

Teknisk infrastruktur må oppdateres til dagens forskrifter og kapasiteten må utvides for 

å understøtte en kontinuerlig utvikling av den medisinske virksomheten. Et betydelig 

etterslep kombinert med tilstandsgradsvurderinger og økende risiko ifm teknisk drift av 

byggene, tvinger frem en betydelig rehabilitering, i sum vel 0,6 milliarder kr de 

nærmeste årene. Dette må bli finansiert som en kombinasjon av lån og uttak fra 

basisfordringen i HSØ. Prosjektinnramming bør starte senest i 2020. 

 

Mangelfulle IKT-systemer oppleves som et betydelig hinder for effektiv drift og utvikling 

av virksomheten. I løpet av de nærmeste årene vil SSHF ta i bruk nye regionale 

systemløsninger på viktige områder, ikke minst innenfor rammene av KOM-programmet. 

Dette vi gi både økt pasientsikkerhet og mer effektive pasientforløp, men også betydelig 

økte driftskostnader, som vil kreve gevinstuttak / effektivisering av driften. 

 

5 Kostnadsforutsetninger 

 

Det er gjort en overordnet gjennomgang av forventet utvikling på kostnadssiden i foretaket 

for de neste 4 årene. Enkelte områder som vil ha en kostnadsutvikling utover normal 

prisvekst: 

 

 IKT: Det planlegges for en betydelig oppbygging av IKT i perioden. Sentrale 

prosjekter i perioden 2019-2023 forventes å gi en vekst i kostnader på 92 mill kr årlig i 

2023 hvorav der er en økning på 51 mill kr fra 2019 til 2020, i hovedsak relatert til 

infrastrukturprogrammet STIM - Program for modernisering og IKT 

infrastrukturmodernisering (inkludert også tiltak for Informasjonssikkerhet (ISOP)). 

STIM ble etablert etter at tjenesteutsetting av IKT-infrastruktur i HSØ ble avsluttet 

sommeren 2018. Programmet er ledet av Sykehuspartner og vektlegger 

informasjonssikkerhet og personvern, risikovurdering og effektiv gjenbruk av tidligere 

investeringer og planverk. Målet er å gå fra tre teknologiske IT-plattformer i HSØ til en 

regional IT-plattform.  

 

De øvrige leveransene fra IKT Sykehuspartner er i all hovedsak kvalitetsprosjekter som 

vil styrke pasientsikkerhet, samhandling, kvalitetsoppfølging og ledelse. Få av 

prosjektene vil i seg selv gi betydelig produktivitetsvekst eller effektivisering i form av 

færre stillinger, men forventes å gi betydelige kvalitetseffekter. Det vil bli krevende å 

finne og gjøre tilpasninger i tjenestetilbudene for å håndtere denne kostnadsveksten. 

En nylig publisert rapport fra Direktoratet for e-helse viser at IKT-investeringsutgifter 

reduseres, mens IKT driftsutgifter øker i spesialisthelsetjenestene. KOM- programmet 

er foretakets verktøy for en profesjonell og helhetlig utrulling av IKT-prosjekter med 

gevinstrealiseringsplaner. 
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 Medikamenter: Sykehusapotekenes prognosemodell for perioden er lagt til grunn for 

foretakets medikamentkostnader i ØLP. Det er lagt opp til en vekst på 23 % for 2019-

2023, totalt 111 mill kr, i gjennomsnitt 6% pr år. Av dette utgjør kreftlegemidler 31 mill 

kr. Det er forutsatt om lag 50 % ISF finansiering av H-resept i ØLP. Fra 2024-2039 er 

det forutsatt en gjennomsnittlig kostnadsøkning på om lag 5 %. Priser har på enkelte 

områder vært nedadgående, noe som skyldes i hovedsak patentutløp og generisk 

konkurranse. Det er i Sykehusapotekets prognose hensyntatt lavere pris på et av 

legemidlene som gir en besparelse for SSHF på om lag 20 mill kr i 2019. Det er i tillegg 

prisreduksjon på andre tilsvarende legemidler fremover, noe som vil bidra til å dempe 

veksten i kostnader noe.  

 

 Ny utdanningsordning for leger: Denne vil bli implementert fra 2019. Ny 

utdanningsordning forventes å ha en kostnad både direkte og gjennom redusert 

produktivitet for overlegene. Dette vil i så tilfelle medføre ytterligere 

effektiviseringsbehov i pasientbehandlingen.  

 

 Kostnader knyttet til Pasientreiser antas å øke med 14 mill kr i perioden 2020-2023 

som følge av økt aktivitetsvekst, spesielt poliklinisk vekst. De siste årene er det 

gjennomført forbedringstiltak i form av egne minibussruter med mer for å dempe 

veksten i reisekostnadene. Effektiviseringsarbeid ved innføring av nytt 

reisebookingsystem fra Pasientreiser ANS ila 2019 forventes gevinster som økt 

samkjøringsgrad og effektivisering av transportkostnader. 

 

 Gjestepasientkostnader innen somatikk øker med 11 mill kr som direkte følge av 

folketallsvekst, alderssammensetning og økt aktivitet i somatikk. Det er ikke hensyntatt 

en eventuell ytterligere sentralisering av behandlingstilbud til/fra OUS. 

 

 Varekostnad inkl behandlingshjelpemidler: Varekostnad foruten medikamenter, 

inkl behandlingshjelpemidler forventes en økning med 19 mill kr i perioden 2020-2023 

som følge av aktivitetsvekst og ny teknologi/behandlingstilbud. Av økningen er 7 mill 

kr knyttet til behandlingshjelpemidler pga økt volum samt dreining mot dyrere 

løsninger innen insulinbehandling. Nye innkjøpsavtaler på insulin med virkning fra 

våren 2019 indikerer ytterligere kostnadsøkninger utover dette, men omfanget er 

fortsatt ukjent. 

 

 Intensiv- og intermediærkapasitet i Kristiansand: en prosjektgruppe har arbeidet 

med tiltak for å sikre forsvarlig intensiv- og intermediærkapasitet i Kristiansand i 

perioden 2019-2025. Arbeidet ble igangsatt etter omfattende bekymringsmelding fra 

fagmiljøet våren 2018. Tiltakene består av ombygginger, utstyrsanskaffelser og 

oppbemanning i tillegg til andre tiltak som er innenfor avdelingens myndighet. 

Klinikkens utfordringsbilde øker vesentlig på dette området, mulig opp mot 30 mill kr 

fra 2020/21.  

 

 Trombektomi 24/7 i Kristiansand: i juni 2018 besluttet styret i Helse Sør-Øst RHF 

at Sørlandet sykehus skal etablere tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med 

akutt hjerneinfarkt. Tilbudet ble etablert ved sykehuset i Kristiansand som 

dagbehandling i 2019, (økt netto kostnad med om lag 4 mill kr) og vil bli utvidet til full 
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døgndrift fra 2020 (antatt netto kostnad 12 mill). Omfang av kostnadsøkning 

kartlegges, men er fortsatt ikke vedtatt. Foretaket vil øke kostnadssiden vesentlig når 

døgntilbud blir etablert.  

 

 Vaktordninger i Flekkefjord og Arendal: I Flekkefjord gjennomføres nødvendige 

endringer i vaktordningene innen ortopedi og kirurgi fra delvis felles vaktordning innen 

kirurgiske fag, til egne vaktordninger innen hvert fagområde. Innen ortopedi er det fra 

april 2019 etablert ambuleringsordning av ortopeder fra Kristiansand til Flekkefjord i 

tillegg til to egne ortopeder. Innen kirurgi vurderes det etablering av ordning lik 

Tynsetmodell hvor fire overleger arbeider to uker på og to uker av. Økt ressursbehov 

og organisering av tilbudet gjennomgås, men det antas at kostnadene vil øke med om 

lag 5 mill kr i Flekkefjord. I Arendal er vaktordningene i urologi og gastrokirurgi styrket 

gjennom 2019, og det er meldt ytterligere behov i andre fag. 

  

 Avskrivninger: Det vil være en økning i avskrivninger på ca 10 mill kr pr år fra 2019-

2022 som følge av økte investeringer. Fra 2023 vil avskrivningene av nytt bygg psykisk 

helse med ca 25 mill kr alene få resultatmessig effekt. Avskrivningsnivået vil økes 

betydelig i et lengre perspektiv, fra dagens nivå på 180 mill kr til om lag 400 mill kr pr 

år, for å betjene nødvendig bygningsmasse. Derav også behov for økt driftsmargin fra 

dagens 3,7 % til om lag 6 %. 

 

 Vedlikeholdskostnader pr m2. Foretaket brukte i 2018 ca. 70-75 kr./m2 til løpende 

vedlikehold av bygningsmassen over driftsbudsjettet.  Dette er på samme nivå som de 

siste årene.  Over investeringsbudsjettet er det i 5-års perioden 2013-2018 i 

gjennomsnitt bevilget 20-25 mill. kr/år, tilsvarende 90-95 kr./m2 til 

vedlikeholdsprosjekter (verdibevarende vedlikehold).  Samlet årlig beløp til vedlikehold 

ligger derfor i størrelsesorden 160-170 kr./m2. HSØ har som målsetting at det årlig 

brukes 250 kr./m2 til løpende og ekstraordinært vedlikehold.  SSHF bruker ca. 65 % av 

dette beløpet.  Dette er ikke et tilstrekkelig nivå for å hindre at den tekniske tilstanden 

til bygningsmassen forverres, langt mindre at vedlikeholdsetterslepet kan reduseres. Det 

er en vesentlig økt risiko for driftsstans på kritiske anlegg og systemer i årene fremover. 

Dersom målsettingen om 250 kr./m2 til vedlikehold skal oppnås må det årlig bevilges 

et beløp tilsvarende 180 kr./m2 over investeringsbudsjettet, i tillegg til de 70-75 kr./m2 

som i dag brukes over driftsbudsjettet.  Nødvendige investeringer for å holde 

vedlikeholdsetterslepet på dagens nivå (hindre en forverring) utgjør dermed ca. 45 

mill./år. I sum har foretaket om lag 250.000 m2. Det må minimum tilføres minst 20 

mill kr mer årlig til vedlikehold hvis kravet i sin nåværende form skal innfris. Det er 

ikke funnet rom i ØLP til å øke dette i de neste 4 årene, og det vil bli viktig å vurdere 

behovene på kritiske bygginstallasjoner i forbindelse med hvert enkelt budsjett 

fremover. For å redusere vedlikeholdsetterslepet er det i tillegg behov for betydelige 

investeringer. 
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6 Økonomisk bæreevne 

 
Som vist over vil det være nødvendig å øke bærekraften for investeringer i foretaket 

fremover. Fra 2019 til 2023 bør driftsmarginen (resultat før avskrivninger og finans) økes 

fra 190 til 307 mill.kr. for å sikre 150 mill.kr i årlige investeringer. Dette tilsier at resultatet 

må økes fra 40 til 100 mill.kr i samme periode. 

 

Tabell 6 – Driftsresultat foretaket 2018-2023 

 
 

Tilsvarende vil det i perioden etter 2023 være nødvendig å ytterligere øke driftsmarginen 

for å kunne finansiere både nybygget for psykiatri og nytt akuttbygg i Kristiansand, samt 

nødvendige infrastrukturoppgraderinger ved alle de tre somatiske lokasjonene. 

Dette tilser en økt driftsmargin videre opp mot 480-500 mill.kr i det lange perspektivet, og 

et resultat i snitt over tid på rundt 90-100 mill.kr.pr år. 

 

Tabell 7 – Driftsresultat foretaket 2024-2039 

 

 

I tillegg til de økende avskrivningene og rentekostnadene ved forbedring av 

bygningsmassen, vil endring av driftskostnader som IKT, høykostmedisiner, pasientreiser 

med mer, påvirke kravet til effektivisering av virksomheten fremover. 

Faktisk 

2018

Budsj 

2019

Estimat 

2019

ØLP           

2020

ØLP           

2021

ØLP           

2022

ØLP           

2023

Basisramme 4 055            4 271        4 271            4 317            4 356            4 394            4 430            

Aktivitetsbaserte innt 2 067            2 188        2 194            2 230            2 268            2 307            2 346            

Andre inntekter 379               406           400               395               390               385               380               

SUM driftsinntekter 6 501            6 865        6 865            6 942            7 014            7 085            7 156            

Lønnskostnad inkl innleie 3 777            3 897        3 902            3 865            3 847            3 833            3 812            

Pensjon 586               600           600               593               590               587               583               

Varekost og helsetj 1 144            1 339        1 344            1 376            1 414            1 451            1 492            

Andre driftskostnader 760               840           836               894               923               940               961               

Avskrivninger 218               183           181               190               200               209               234               

SUM driftskostnader 6 485            6 858        6 862            6 919            6 974            7 020            7 082            

Finans 26                 33              37                 37                 41                 35                 27                 

Årsresultat 42                 40              40                 60                 80                 100               100               

Årsresultat i % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % 1,4 % 1,4 %

Driftsmargin 234               190           184               213               240               274               307               

Driftsmargin i % 3,6 % 2,8 % 2,7 % 3,1 % 3,4 % 3,9 % 4,3 %

ØLP           

2024

ØLP           

2025

ØLP           

2026

ØLP           

2027

ØLP           

2028

ØLP           

2029

ØLP           

2030

ØLP           

2031

ØLP           

2032

ØLP           

2033

ØLP           

2034

ØLP           

2035

ØLP           

2036

ØLP           

2037

ØLP           

2038

ØLP           

2039

Basisramme 4 469         4 508         4 549         4 591         4 632         4 673         4 714         4 756         4 798         4 840         4 882         4 924         4 964         5 005         5 046         5 087         

Aktivitetsbaserte innt 2 375         2 406         2 436         2 468         2 500         2 532         2 567         2 603         2 639         2 676         2 714         2 753         2 793         2 834         2 875         2 918         

Andre inntekter 387             393             400             408             415             422             430             437             445             453             461             470             478             487             496             505             

SUM driftsinntekter 7 231         7 307         7 386         7 466         7 547         7 628         7 711         7 797         7 883         7 970         8 058         8 147         8 236         8 326         8 417         8 509         

Lønnskostnad inkl innleie 3 801         3 778         3 754         3 731         3 720         3 717         3 727         3 728         3 730         3 731         3 733         3 730         3 727         3 725         3 722         3 715         

Pensjon 581             577             573             569             567             566             567             567             567             567             567             567             566             565             565             563             

Varekost og helsetj 1 531         1 572         1 615         1 658         1 702         1 748         1 795         1 844         1 893         1 945         1 997         2 051         2 107         2 164         2 223         2 284         

Andre driftskostnader 991             1 020         1 051         1 082         1 108         1 136         1 163         1 192         1 220         1 250         1 280         1 310         1 342         1 373         1 406         1 439         

Avskrivninger 251             251             258             266             379             376             361             389             386             384             412             380             380             412             368             365             

SUM driftskostnader 7 156         7 199         7 251         7 305         7 476         7 543         7 614         7 720         7 797         7 877         7 990         8 039         8 122         8 240         8 284         8 367         

Finans 21               20               -11             -9                -24             -18             -13             -24             -19             -13             -23             -17             -12             -22             -16             -9                

Årsresultat 96               128             124             152             47               67               84               53               67               80               45               90               102             64               117             133             

Årsresultat i % 1,3 % 1,7 % 1,7 % 2,0 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % 0,7 % 0,8 % 1,0 % 0,6 % 1,1 % 1,2 % 0,8 % 1,4 % 1,6 %

Driftsmargin 326             359             393             427             449             461             459             466             472             476             480             488             493             498             501             508             

Driftsmargin i % 4,5 % 4,9 % 5,3 % 5,7 % 6,0 % 6,0 % 5,9 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %
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SSHF har i en årrekke vært et veldrevet helseforetak med god kvalitet i 

pasientbehandlingen, men samtidig har det vært økende økonomiske, driftsmessige og 

bygningsmessige utfordringer de senere år. Disse utfordringen reflekteres i de mål vi har 

satt oss for perioden 2019-2023, med økte investeringer kombinert med 

produktivitetsvekst i driften. Foretaket må utnytte den samlede kompetanse og de totale 

ressursene i foretaket mer optimalt. Dette vil kreve betydelig omstilling i virksomheten, 

evne og vilje til kostnadsreduksjon og systematisk arbeid for å øke produktiviteten. KOM-

programmet vil gi bemanning og kompetanser som kan møte disse utfordringene, men det 

er i klinikkene arbeidet med gevinstrealisering vil skje. IKT, logistikk og bedre samhandling 

er viktige grep, ved å ta i bruk ny teknologi, kan vi jobbe mer effektivt og i større grad også 

møte pasientene utenfor sykehusene. 

En indikator på produktivitetsforventing er DRG pr årsverk i somatikk. Beregninger ifm 

ØLP viser at dette må opp fra nivå 1,70 i 2019 til 1,88 i 2023. Til sammenlikning kan 

nevnes at Vestfold og Vestre Viken allerede i 2018/2019 ligger over dette nivået. Selv om 

det for SSHF vil være krevende, indikerer sammenligninger at det er mulig å oppnå.  

 

Statens håndtering av ABE-reformen videre vil ha også ha vesentlig betydning, da denne i 

de siste årene har redusert inntektene med om lag 9 mill kr årlig. Dette er lagt som premiss 

også i framskrivningene i ØLP for Sørlandets Sykehus HF i perioden 2020-2023, men 

forutsatt at det ikke fortsetter etter dette. 

 

SSHF har lagt som hovedretning for resultatutviklingen en oppbygging til 100 mill kr i 

2022, om lag 1,5% omsetningen, noe skal gi grunnlag for å betjene lokalt årlig 

investeringsbehov. Dette er for lite til å fjerne etterslep i investeringer, men opprettholder 

om lag dagens status over de neste 4 årene. Dette vil være krevende, og ansees som det 

maksimale organisasjonen kan sette seg som mål sett opp mot de utfordringer foretaket har 

i dagens driftsmodell med 3 somatiske akuttsykehus. Det er viktigst at driftsmarginen økes 

årlig fra dagens nivå på 3,7% opp mot 6% på lengre sikt, for å sikre bærekraft for renter og 

avdrag på nødvendige bygg-investeringer.  

 

Tiltak for å forbedre økonomien fremover: 

 

For å kunne nå økonomiske mål er foretaket avhengig av å gjennomføre et tilstrekkelig 

antall økonomiske tiltak. KOM-programmet vil på sikt sikre en mest mulig effektiv 

organisering av virksomheten i foretaket. Det skal bidra til standardisering, høy kvalitet og 

produktivitet i klinikkene. Programmet er planlagt som et fireårig løp, og skal tilføre 

foretaket kompetanser og kapasitet for nødvendig omstilling. Idet programmet ble 

igangsatt i etterkant av store økonomiske utfordringer, må foretaket parallelt gjennomføre 

andre kostnadsreduserende tiltak i klinikkene. KOM-programmet er i etablering og det 

rekrutters i programkontoret. Programmet vil være fullt bemannet fra høsten 2019, og vil 

ha full effekt først fra 2020. 

 

KOM-programmet skal gjennom programperioden ha en omfattende prosjektportefølje. 

Per april foreligger det mandater for 12 prosjekter. I slutten av april vil administrerende 

direktør ha besluttet mange av disse som BP1 (beslutningspunkt 1). Det innebærer at 

prosjektene går til konseptutredningsfase. De tre store områdene for forventet økt 

produktivitet er operasjonslogistikk, logistikk i poliklinikker (inkludert avstandsoppfølging 
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og digitale tjenester), og merkantile tjenester. Foretaket skal ta i bruk innovative 

behandlingsmetoder og kunnskapsbasert teknologi. Innsjekkingsautomater, standard 

elektronisk arbeidsflyt, modernisering av journaldokumentasjon, e-mestring og 

avstandsoppfølging er områder det arbeides med.  

 

Forbedring av pasientforløp for å sikre riktig omsorgsnivå og bedre overganger med 

kommunehelsetjenesten vil ha både kvalitative og kvantitative gevinster. Det er igangsatt 

flere samarbeidsprosjekt med ulike kommuner i forbedring av pasientforløp. Somatikk 

Arendal og Arendal kommune planlegger et prosjekt for å se på pasientforløp mellom 

kommunale øyeblikkelig hjelp-senger og sykehuset. Somatikk Flekkefjord har mottatt 

innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst for å forbedre helsetjenestene til de pasientene som 

har hyppig kontakt med spesialisthelsetjenesten. Prosjektet inngår i KOM-programmet i 

samarbeid med Flekkefjord kommune.  

 

Bedre logistikk i poliklinikkene arbeides med og vil fortsette i planperioden. Funnene i 

Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av legeressurser vil bli fulgt opp for å avdekke 

forbedringsområder. Langtidsplanlegging av legers arbeidstid er en forutsetning for effektiv 

planlegging. Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet er et kontinuerlig arbeid for å unngå 

komplikasjoner og uønskede hendelser som igjen gir forlengede forløp. Utnyttelse av 

kapasitet på tvers av sykehus i somatikken er en forutsetning for å innfri langsiktige mål 

mot 2035 og strategiske mål for perioden 2019-2023. Konkrete tiltak for å nå målene, skal 

utformes i årlige budsjetter og klinikkvise planer.  

 

KOM-programmets metodikk for prosjektgjennomføring vil gjøre foretaket i stand til å 

prioritere de riktige prosjektene med en transparent beslutningsprosess hvor gevinster og 

mål tydeliggjøres i prosjektgjennomføringen.  
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Oversikten nedenfor viser prosjekter som følges opp i KOM med status i april 2019:  

 
 

 

 

Økonomiske utfordringsbilder somatikk og psykiatri/TSB: 

 

Tabell nedenfor viser utfordringsbilde i SSHF for somatikk og psykiatri/TSB i 

årene 2020 – 2023. Kostnadsvekst innen høykostnadsmedisiner og IKT er vesentlige i 

perioden, og bidrar til at somatikken i sum ser ut til å få en økt utfordring på nærmere 50 

mill kr i neste fireårsperiode-det meste allerede i 2020. I tillegg øker resultatkravet til 

somatikken med 82 mill kr frem mot 2023 sfa behov for investeringer. I 2023 vil det være 

en rammefordeling fra somatikk til KPH for tilbakebetaling av midler brukt til investeringer 

i somatikken. I tillegg til utfordringsbilde i tabell nedenfor så må somatikken løse årets 

driftsutfordring som innbefatter tiltak på om lag 80 mill kr. I sum utgjør tiltakene i 2019 og 

perioden frem til 2023 om lag 4% av kostnadsbasen. (0,8% pr år). 

 

For psykiatri og TSB synes utfordringsbildet å være omlag uendret ramme til klinikkens 

drift, etter fradrag av økte IKT-kostnader med mer. Dette betyr at omstilling i klinikken må 

gjøres for å styrke deler av dagtilbudene på bekostning av døgntilbudene over tid. 

Klinikken må også ta i bruk nye kunnskapsbaserte behandlingsmetoder og ny teknologi. 

Dette er forutsatt i planene for nybygget og følges opp i klinikkens OU prosess, med støtte 

fra KOM-programmet. 
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Tabell 8 – Utfordringsbilde somatikk 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9 – Utfordringsbilde psykisk helsevern og TSB 

 

UTFORDRINGSBILDE SSHF ex KPH 2020 2021 2022 2023 SUM

Inntektsmodell 1 676         -2 327        -3 122        -4 265        -8 037        

Rammeendring mot psykiatri -10 000       -10 000       

Rammer til vekst (legemidler) 15 686        24 070        21 720        26 477        87 953        

Rammer til vekst (aktivitet) 11 961        13 312        15 069        11 486        51 829        

ISF inntekt ordinær inkl. -0,5% ABE 16 348        18 122        18 378        18 732        71 580        

ISF høykostmedisin 4 878         5 103         5 338         5 583         20 902        

Polikl. inn. og egenandeler 3 020         3 100         3 170         3 250         12 540        

Andre inntekter 3 960         4 020         4 090         4 140         16 210        

57 529        65 401        64 643        55 403        242 977      

Høykostmedisiner / medikamenter 20 564        29 173        27 058        32 060        108 855      

Varekostnader 3 000         3 030         3 050         3 080         12 160        

Behandlingshjelpemidler 4 000         1 000         1 000         1 000         7 000         

Gjestepasientkostn 3 780         3 830         3 870         3 900         15 380        

Nye kostn 2019, prioriterte områder 30 000        30 000        

IKT-kostn SP 38 340        15 233        6 188         9 578         69 338        

Pasienttransport 3 024         3 087         3 150         3 213         12 474        

Andre driftskostn 3 319         3 049         2 908         2 700         11 975        

Avskrivninger 9 818         9 852         9 045         427            29 142        

Netto finans -490           -3 562        5 754         -6 019        -4 317        

115 355      64 692        62 022        49 938        292 006      

Økt resultatkrav -20 000       -20 000       -20 000       -22 000       -82 000       

Endring totalt -77 826       -19 290       -17 379       -16 535       -131 030     

-1,55 % -0,38 % -0,33 % -0,31 % -2,48 %

UTFORDRINGSBILDE PSYKIATRI/TSB 2020 2021 2022 2023 SUM

Inntektsmodell 12 676        -776           -1 041        -1 422        9 438         

Rammeendring fra somatikk 10 000        10 000        

Rammer til vekst (aktivitet) 3 987         4 437         5 023         3 829         17 276        

ISF inntekt ordinær inkl. -0,5% ABE 1 713         1 764         1 805         1 740         7 022         

Endr ramme vridning døgn til dag -110           -110           -110           -120           -450           

Polikl. innt og egenandeler 110            110            110            120            450            

Andre inntekter 900            900            900            900            3 600         

SUM ENDRING DRIFTSINNT 19 276        6 326         6 688         15 047        47 336        

Medikamenter 360            638            656            674            2 328         

Varekostnader 80              80              80              80              320            

Gjestepasientkostn 320            320            320            330            1 290         

IKT-kostn SP (25%) 12 780        5 078         2 063         3 193         23 113        

Pasienttransport 336            343            350            357            1 386         

Andre driftskostnader 600            600            600            600            2 400         

Avskrivninger 24 329        24 329        

Netto finans 14 052        14 052        

SUM ENDRING DRIFTSKOSTN 14 476        7 059         4 069         43 614        69 217        

Red. resultatkrav 22 000        22 000        

Endring totalt 4 800         -733           2 619         -6 567        120            

0,32 % -0,05 % 0,17 % -0,44 % 0,01 %
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Tabell 10 – Utfordringsbilde SSHF samlet: 

 
 

Det store «bildet» viser en reduksjon i driftsnivået i foretaket på ca 131 mill kr over de 

neste 4 årene, ca 1,9% av dagens omsetning. Hele utfordringen synes å ligge i den 

somatiske virksomheten, og utgjør om lag 2,5% av omsetningen, i tillegg til 2019- 

utfordringen på om lag 1,5%. Gitt behovet for fornyelse av bygningsmasse i Kristiansand, 

vil dette gi et ytterligere behov for reduksjoner i driftskostnader fra 2025-2027.  

Det er to vesentlige faktorer som kan bedre dette bildet noe i positiv retning. Det ene er at 

det gis noe høyere rammer til aktivitetsvekst årlig enn planforutsetningene på ca 0,9 %,  

det andre er at dagens innretning av Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) 

ikke videreføres hva gjelder ISF/DRG-satser. Dette vil kunne øke inntekten med 9 mill kr 

årlig.  

 

Et «best case» scenario med begge disse endringene vil kunne gi en situasjon med et 

utfordringsbilde på om lag 50 mill kr ned fra dagens rammer for drift. Dette basert på at 

det gis om lag 10-11 mill pr år i høyere aktivitetsramme (42 mill over 4 år) og at ISF-pris 

ikke nedjusteres for ABE-reform i det videre (vil gi ca 38 mill.kr over de neste 4 år), mens 

de øvrige forutsetningene på kostnadssiden forblir uendret. «Best case»-scenariet er som 

«base-case» basert på at årets utfordringer i somatikk løses i løpet av inneværende år. 

Dagens «styringsfart» alene indikerer et behov for betydelige tiltak i forkant av disse 

scenariene.  

 

7 Forskning, forskningsdrevet innovasjon og utdanning 

 

SSHF må intensivere sitt arbeid for å oppnå sine ambisjoner i utviklingsplanen innen dette 

området. SSHF skal være det ikke- universitetssykehuset i landet med størst 

UTFORDRINGSBILDE SSHF 2020 2021 2022 2023 SUM

Inntektsmodell 14 352        -3 102        -4 163        -5 686        1 401         

Rammer til vekst (legemidler) 15 686        24 070        21 720        26 477        87 953        

Rammer til vekst (aktivitet) 15 948        17 750        20 093        15 314        69 105        

ISF inntekt ordinær 18 061        19 886        20 183        20 472        78 602        

ISF høykostmedisin 4 878         5 103         5 338         5 583         20 902        

Endr ramme vridning døgn til dag -110           -110           -110           -120           -450           

Polikl. innt og egenandeler 3 130         3 210         3 280         3 370         12 990        

Andre inntekter 4 860         4 920         4 990         5 040         19 810        

SUM ENDRING DRIFTSINNT 76 805        71 727        71 331        70 450        290 313      

Høykostmedisiner / medikamenter 20 924        29 811        27 714        32 734        111 183      

Varekostnader 3 080         3 110         3 130         3 160         12 480        

Behandlingshjelpemidler 4 000         1 000         1 000         1 000         7 000         

Gjestepasientkostn 4 100         4 150         4 190         4 230         16 670        

Nye kostn 2019, prioriterte områder 30 000        -             -             -             30 000        

IKT-kostn Sykehuspartner 51 120        20 310        8 250         12 770        92 450        

Pasienttransport 3 360         3 430         3 500         3 570         13 860        

Andre driftskostn 3 919         3 649         3 508         3 300         14 375        

Avskrivninger 9 818         9 852         9 045         24 755        53 470        

Netto finans -490           -3 562        5 754         8 032         9 734         

SUM ENDRING DRIFTSKOSTN 129 831      71 750        66 091        93 551        361 223      

Netto resultatkrav -20 000       -20 000       -20 000       -             -60 000       

Endring totalt -73 025       -20 023       -14 760       -23 101       -130 910     

-1,07 % -0,29 % -0,21 % -0,33 % -1,93 %
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forskningsaktivitet. Fra å ha holdt den posisjonen over flere år, ligger SSHF nå som 

nummer tre, etter sykehusene i Vestfold og Sykehuset Innlandet. Stipendiatstillinger 

vurderes som fullfinansiert innen HSØ-systemet for forskningsfinansiering, da det gis 

forskningspoeng og inntekter for både oppnådde phd-grader, og for publikasjonene som 

inngår i disse, jmfr. NIFU-step. 

 

Styret fikk seg forelagt i sak 72/08 administrerende direktørs planer om å gå i dialog med 

UiO om et større antall medisinstudenter i praksis ved SSHF. Det benyttes eksterne 

royalty-inntekter som finansiering av noen 20%-stillinger for dette formål. Disse vil også 

kunne fungere som veiledere for phd-kandidater, i tillegg til de 66 medarbeiderne i 

foretaket som allerede har doktorgrad.  Det åpnes for årlig opprettelse av i snitt fem nye 

fulle phd-stillinger, og det arbeides for at noen av disse kan gå til to 50%-stillinger ved 

enten delfinansiering fra universiteter, eller med finansiering fra off. Phd-ordningen til 

forskningsrådet. 

 

SSHF inngår samarbeidsavtale med UiA om prosjektet I4H, som et ledd i å oppnå 

målsetningen fra utviklingsplanen om å være et ledende sykehus i Norge innen 

helseinnovasjon. Noen av de nevnte phd-stillingene vil øremerkes forskningsdrevet 

innovasjon, og legges til KOM-programmet. 

 

HO21-rådet har overrakt rapporten Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) til HOD, og 

kommunene i Agder planlegger å utvikle sitt samarbeid i retning et kraftsenter for 

forskning innen primærhelsetjenester. Administrerende direktør Nina Mevold ledet 

ekspertgruppen KSF på vegne av KS, og det ligger godt til rette for styrket samhandling 

om forskning, forskningsdrevet innovasjon og utdanning i Agder. Dette vil gi kraft til 

utviklingsplanens mål om at SSHF skal være en pådriver for samhandling mellom sykehus, 

kommuner og universitet innen forskning og innovasjon. 

Det settes i gang et arbeid ved SSHF for å lage en plan for forskning, forskningsdrevet 

innovasjon og utdanning, inkludert en plan for bruk av fremtidige innovasjonsinntekter.. 

Det vil påses at dette løftet over tid skal tilgodeses ulike klinikker og lokasjoner. 

 

SSHF er en stor utdanningsinstitusjon av helsepersonell og en av foretakets lovpålagte 
oppgaver. SSHF vil, i samarbeid med UIO fra 2020, øke andelen medisinstudenter i modul 
5,7 og 8. Finansiering av veiledere gjøres gjennom bruk av eksterne royalty-inntekter.  

Innen bachelor i sykepleie skal det prøves ut nye veiledningsmodeller som skal bidra til å 

øke antall praksisplasser. SSHF vil videreføre lærlinger innen helsefag og ambulansefag. Fra 

høsten 2019 har SSHF etablert et samarbeid med UIS om praksisplasser for 

bachelorstudenter i paramedisin. 

For å sikre nødvendig rekruttering av anestesi, intensiv, operasjonssykepleiere samt 

jordmødre må det iverksettes tiltak som for eksempel utdanningsstillinger. SSHF vil ha et 

økt fokus på oppgaveglidning mellom yrkesgrupper for å sikre at kompetansen og 

ressursene brukes på rett måte. 

Det er en målsetting i perioden at det etableres kombinasjonsstillinger mellom SSHF og 

UIA. 
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8 Bemanningsutvikling og rekruttering  

 

 Bemanningsutvikling  

Overordnet legges det opp til en reduksjon i bemanningen i somatikken den neste 4-

årsperioden, mens i psykisk helse og TSB er det flat utvikling sammenlignet mot årets nivå 

fram mot nytt bygg psykisk helse står klart i 2022. Reduksjonen i somatikken vil 

hovedsakelig skje i kategoriene pasientrettede stillinger, sykepleiere og administrative 

stillinger. 

 

Tabell 11 – Brutto årsverk SSHF 2017-2023 

 
 

Fra estimat 2019 til ØLP 2020 legges det opp til en reduksjon i årsverk somatikk på 1,7 %. 

For foretaket planlegges det med netto reduksjon av om lag 200 årsverk fra budsjett 2019 

frem til 2023. Det kommer i tillegg en nedbemanning i somatikken fra 2023 for å tilpasse 

driften til nytt akuttbygg. Nytt akuttbygg skal etter planen være ferdigstilt ila 2027.  

 

Graf 1 – Utvikling brutto årsverk 2012-2023 

 
Årsverksnedgang kombinert med en økt DRG-produksjon resulterer i en 

produktivitetsforbedring på ca 12 % målt i DRG pr årsverk i somatikken fra 2019-2023. 

Foretaket må øke sitt produktivitetsnivå. Et slikt produktivitetsnivå er realistisk, det kan 

pekes på andre foretak som allerede har oppnådd dette (Vestre Viken og Vestfold). 

Faktisk 

2017

Faktisk 

2018

Prognose 

2019
ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023

Somatikk 3 816           3 832        3 824        3 732        3 696           3 669           3 639           

VOP 1 027           1 035        1 045        1 044        1 044           1 044           1 039           

BUP 252              251           254           254           254              254              249              

TSB 278              280           288           288           288              288              288              

PHT 283              288           285           285           285              285              285              

Annet 11                10             6                -            -               -               -               

Sum brutto årsverk 5 668           5 697        5 702        5 603        5 567           5 540           5 500           
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Foretaket er avhengig av å sette inn betydelig innsats med støtte fra KOM-programmet 

rundt optimalisering av pasientforløp, kontinuerlig forbedring av drift, utnyttelse av 

kapasitet på tvers og gjennomføre god planlegging og logistikk av aktiviteten for å skape 

denne forbedringen. De siste årene har resultert i reduksjon i DRG pr legeårsverk bl.a. 

knyttet til å etablere robuste og lovlige vaktordninger for leger kombinert med et økt 

sykefravær og økte svangerskapspermisjoner blant leger. Dette er kostnadsdrivende i en 

struktur med tre relativt små sykehus. DRG pr årsverk i somatikk er også redusert, noe 

som i stor grad er knyttet til utflating av aktivitet på inneliggende i foretaket kombinert med 

ressursvekst.  

 

Endringene fremover er viktige for at foretaket skal kunne opprettholde ønsket resultatnivå 

til investeringer. Investering i ombygginger og infrastruktur vil også være nødvendig for å 

få til endringene og tilhørende produktivitetsøkninger. Det forutsettes at Helse Sør-Øst 

RHF og HOD stiller til rådighet kapital for investeringer i Kristiansand i perioden 2020-

2027 for å få dette til. Utviklingsplan 2035 gir en mer detaljert beskrivelse av mulighetsrom 

og utfordringer som foretaket står ovenfor. 

 

 Rekrutteringsutfordringer  

SSHF har mange små og sårbare vaktordninger og det er generelt utfordrende å rekruttere 

til begrensede fagområder og små fagmiljøer. Det er derfor viktig å legge til rette for at 

sykehusene i økende grad arbeider i nettverk og at samarbeidet mellom sykehusene styrkes. 

Ambulering av ortopeder fra Kristiansand til Flekkefjord er et tiltak for å styrke samarbeid 

mellom klinikkene. Det vil arbeides videre med konkrete tiltak som styrker kvalitet under 

overskriften ‘sykehus i team’ også innen andre fagområder.  

 

Innenfor sykepleiefaget har foretaket rekrutteringsutfordringer knyttet til kritisk 

kompetanse som operasjon-, intensiv- og anestesifagene samt innen jordmødre. Foretaket 

gir 80 % lønn til sykepleiere som tar videreutdanning i anestesi, intensiv, operasjon og barn. 

Nasjonale rekrutteringsutfordringer innen disse fagene kombinert med høy snittalder ved 

SSHF fører til at foretaket må sikre kompetanse og rekruttering, noe som er krevende uten 

økte økonomiske rammevilkår. Videre er det iverksatt tiltak som desentralisert 

sykepleieutdanning som skal bidra til bedre rekruttering til klinikk for somatikk Flekkefjord 

og Arendal. Knapphet på spesialsykepleiere og sykepleiere i fremtiden gjør at foretaket må 

se nærmere på kompetansesammensettingen mellom sykepleiere og helsefagarbeidere. 

Foretaket skal se på alternative løsninger innen oppgavedeling innen flere yrkesgrupper.   

 

I somatikken er det rekrutteringsutfordringer innenfor flere områder. Mangel på 

legespesialister utgjør en risiko i forhold til aktivitetsnivået, spesielt innen kirurgiske fag. 

Dette gjelder spesielt Flekkefjord og Arendal.  

 

I psykisk helsevern og TSB er det utfordringer med rekruttering av og stabil tilgang til 

spesialister. Foreløpige utkast til framskrivninger fra SSB indikerer at den totale tilgangen 

nasjonalt på psykologer vil være god framover, mens bildet kan være mer krevende både 

for psykiatere og psykologspesialister. Mangel på sentrale fagpersoner og utfordringer 

knyttet til rekruttering vil kunne ha en negative effekt på aktiviteten i klinikken. Det vil 

kunne oppstå ugrunnet og uønsket opphold i utredning og behandling som følge av lav 

kapasitet og manglende tilgang på en nødvendig fagpersoner.  
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9 Likviditet   

 

SSHF planlegger et stramt likviditetsregime også i den kommende 4-årsperioden. 

Kun de mest nødvendige driftsinvesteringer får prioritet, samtidig som viktige strategiske 

investeringer blir prioritert ifm nytt bygg psykisk helse og nytt Akuttbygg i Kristiansand. 

Når det gjelder nytt psykisk helse vil det være Sykehusbygg som forestår byggingen, og 

foretaket overtar komplett eiendom med anleggsverdi 868 mill kr, og tilhørende lån som er 

estimert til ca. 600 mill kr i 2018-kroner. Resten finansieres med oppspart likviditet i form 

av reduksjon i basisfordring med ca 270 mill kr, i tillegg til byggelånsrenter. 

 

Nytt akuttbygg Kristiansand (2023-2027) vil kreve ytterligere ca 1,525 mrd i lån fra HOD 

og ytterligere omlag 655 mill kr fra oppspart basisfordring. Dette gjør at basisfordring ved 

ferdigstillelse av et Akuttbygg i 2027 vil være ca 500 mill kr lavere enn ved inngangen i 

2020. I 2034 perspektiv antas basisfordringen igjen å være på nivå med inngangen til 2020 

med de byggeprosjekter som er budsjettert inn i denne ØLP. 

 

Graf 2 – Utvikling likviditet/kontantstrøm 

 
 

Foretakets likviditet er gjennom planperioden 2020-2039 omtrent uendret. Dette skyldes i 

hovedsak tidligere års ubenyttet avkastning på KLP kombinert med kontinuerlig etterslep 

på investeringsgjennomføring. Likviditeten forventes å reduseres noe i perioden 2020-2021 

knyttet til reduksjon i investeringsetterslepet. Risiko ligger i oppnåelse av driftsresultat, 

samt i tilgjengelighet på regional og nasjonal finansiering allerede fra 2020. 

 

I det langsiktige perspektiv frem til 2039 legger foretaket til grunn investeringsbehovet 

utredet i «Utviklingsplan 2035», hvor det i Kristiansand i særdeleshet er nødvendig med 

både erstatning av gamle bygningsmasser, samt økt kapasitet.  

 

Det er lagt inn investeringer på om lag 5,2 mrd fra 2020-2027, og forutsatt HOD lån 70% 

av dette og bruk av basisfordring på den resterende del av finansieringen. Dette vil kreve 
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betydelige driftstilpasninger i somatikk i de nærmeste 4 årene, nær 131 mill.kr., og 

ytterligere innsparinger ifm nytt akuttbygg i 2027. 

 

Avdragene forutsettes også finansiert av opptjent basisfordring, da avskrivningene øker 

betydelig og dermed også «innskuddene» i basis-fordringen. Likevel vil SSHF ved utgangen 

av 2039 ha en basisfordring i nærheten av 1,53 mrd mot om lag 1,3 mrd. ved inngangen til 

2020. Dette er blant de høyeste fordringene blant foretakene i HSØ. 

Basisfordringen er en ordning hvor HSØ holder tilbake vesentlig del av foretakenes årlige 

avskrivninger for å sikre kapital til de store regionale byggeprosjektene og de regionale IKT 

prosjektene. Siden 2009 har SSHF akkumulert en fordring på omlag 1,3 mrd. mens vi i 

samme periode har fått beholde om lag 750 mill. kr av avskrivningene til lokale 

investeringer. Å få tilgang til en andel av kapitalen til større prosjekter er vesentlig for alle 

foretak, men gir noen ulemper for de mindre foretakene som SSHF, da grensen for å søke 

HSØ om prosjekter er 500 mill.kr pr prosjekt. 

 

Graf 3 – Utvikling basisfordring 

 
 

Et annet utfordrende tema som i noen grad belaster likviditet, spesielt i slutten av langtids-

perioden, er innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP. Dette øker med om lag 10% årlig 

frem til 2023; etter dette har vi lagt nivået på 2023-nivå. Dette er det stor usikkerhet rundt, 

og kan utgjøre flere hundre millioner i forskjeller. Dette betyr at finansielle anleggsmidler 

for foretaket blir en betydelig del av balansen fremover. Det kan tenkes at dagens tvungne 

sparing av avkastning fra KLP kan frigjøres til dette fremover, alternativt at dette blir sett i 

sammenheng med pensjonsordningene fra HOD’s side.  

 

SSHF har ila de siste 7 årene solgt alle ubenyttede eiendommer og planlegger ikke med noe 

vesentlig salg av eiendomsmasse i ØLP perioden 2020-2023. 
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10 Låneopptak 

 

For å kunne bære store investeringer i størrelsesorden 2,0 mrd kr i perioden 2020-2023 vil 

det være nødvendig med låneopptak rundt 1,4 mrd kr, i tillegg til uttak på omlag 600 mill kr 

fra de oppsparte langsiktige midlene hos Helse Sør-Øst RHF. I samme periode vil det 

samtidig bli spart opp et beløp i størrelsesorden 400 mill.kr. i nye «andel av regional 

likviditet». Dette er utover bidrag til driftsinvesteringer fra den løpende driften på 90 mill 

kr. og ditto 60 mill.kr. netto årlig fra HSØ. 

   

Dagens lån 

Foretaket er antagelig det som har minst lån i regionen i dag, pr 1/1-2019 med kun 50 mill 

kr i restlån knyttet til utbyggingen i Arendal og Flekkefjord tidlig på 2000 tallet, 62 mill kr i 

lån på operasjonsstuene i Kristiansand og 28 mill.kr knyttet til stråleterapi. Det betales 

årlige avdrag i størrelsen 17 mill.kr på dette. Det er samtidig trukket ut likviditet fra 

foretaket for å finansiere fellesprosjekter i Helse-Sør-Øst RHF regi i nærmere 1,3 mrd.kr pr 

01.01.2019. Sykehuset har derfor opparbeidet en stor fordring på Helse Sør-Øst RHF. Det 

må avklares med HSØ hvor stor del av denne som kan tilbakeføres SSHF til avdrags-

betjening på lånemidler og som investeringstilskudd fremover. 

 

I ØLP er det forutsatt at midler kan tilbakeføres med 30% (= egenfinansieringen) i alle 

større prosjekter, i sum 30% av over 6 mrd.kr frem til 2039. Dette vil allikevel øke 

basisfordringen noe fra dagens nivå i perioden frem til 2039.  

 

Lån/investeringstilskudd til store bygg 2020-2023 

Det er forventet et lånebehov på i størrelsen 1,6 mrd.kr i perioden 2019-2023 for å 

gjennom-føre de store byggeprosjektene som er nødvendig i hovedsak i Kristiansand. 

Dette inkluderer nytt bygg psykisk helse, og betydelige bygningsrehabiliteringer av våre 

somatiske bygg ved alle tre lokasjonene (disse er blant byggene i HSØ med lavest 

tilstandsgrad i dag, og har store etterslep som gir høy driftsrisiko) Driften av sykehuset 

forutsettes å tilpasse sin bæreevne til å betjene renter og avdrag på slike lån over 25 år. 

 

Med dette vil Sørlandets Sykehus HF ha en låneportefølje som i større grad samsvarer med 

de øvrige sykehusområdene i regionen. Sett i lys av at sykehuset har opparbeidet en 

langsiktig fordring mot Hele Sør-Øst RHF knyttet til tilbakeholdt likviditet til fellesskapets 

investeringer på i størrelsesorden 1,15 mrd.kr ved utgangen av 2021 – etter uttak til 

ønskede prosjekter beskrevet over med 600 mill kr, er det fortsatt naturlig at sykehuset også 

får prioritet på lånekapital og uttak i perioden 2023-2028. 

 

11 Styringsfart i driften inn mot 2019 og risikovurdering 

 

Foretaket har et budsjettert resultatnivå på 40 mill kr i 2019. Økonomisk resultat i foretaket 

viser et negativt avvik fra budsjett på 2,5 mill kr pr mars. Somatikken har pr mars et 

negativt resultatavvik på om lag 25 mill kr, i all hovedsak knyttet til høyt ressursforbruk og 

varekostnader samt noe lavere aktivitet. Med de budsjetterte tiltak både på aktivitet og 

kostnadsreduksjoner er det høy risiko for at foretaket i 2019 ikke vil klare å nå sitt 

budsjetterte mål på 40 mill kr i resultat. Prognose er foreløpig opprettholdt, men betydelige 

forbedringstiltak må lykkes for å nå dette.  
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Tiltakene i perioden 2019-2023 gjelder i hovedsak somatikk, hvor styringsfarten i 2017-

2019 så langt er for høy. Det arbeides i inneværende år med tilpasninger og tiltak for å 

redusere denne, slik at budsjettmålet for 2019 kan nås og inngangsfarten til 2020 er bedre 

avstemt til rammene. Det vil være behov for ytterligere tiltak også i perioden 2020-2023 i 

form av ressurstilpasninger og samordninger i driften kombinert med aktivitetsvekst uten 

ressursøkninger.  

 

Spesielt skal nevnes kontinuerlig forbedringsarbeid med optimalisering av pasientforløp og 

fokus på god logistikk som viktige områder. Utnyttelse av kapasitet på tvers av lokasjoner 

er vesentlig for å oppnå dette. Virksomhetsprogrammet Kvalitet og modernisering – for et 

bærekraftig sykehus (KOM) etableres i 2019 og vil ha full effekt fra 2020. Programmet skal 

profesjonalisere en porteføljestyring av sykehusets større utviklingsprosjekter og drive 

prosjekter som alle vil ha en overordnet målsetting om modernisering og optimalisering av 

foretakets drift. Prosjektene skal bidra til bedre prioritering av ressursbruk, mer effektiv 

ressursbruk og dermed redusert ressursbehov. Prosjekter som gjennomføres skal ha et 

gjennomgående fokus på identifisering av gevinster og planlegging av gevinstrealisering. 

Ansvar for å realisere gevinstene ligger hos linjeledelsen noe som forutsetter tett samarbeid 

mellom KOM-programmet og klinikkene. Et slikt systematisk omstillingsarbeid er 

krevende, og kommer på toppen av komplekse og omfattende driftsoppgaver.  

 

Det er i det planlagte langtidsbudsjettet en betydelig gjennomføringsrisiko, spesielt innen 

somatikk, hvor omlag 12 % produktivitetsforbedring målt i DRG pr årsverk i somatikken 

er lagt til grunn i forhold til dagens drift. Foretaket har i de senere år hatt en ressursvekst i 

somatikk betydelig utover pasientvolumveksten målt i DRG. Det arbeides i 2019 med å 

korrigere styringsfarten inn mot 2020. Det vil måtte gjennomføres tiltak og samordninger i 

foretaket i tråd med Utviklingsplan 2035 som ble vedtatt i styret 12.04.18 for å kunne nå 

målsettingene fremover i budsjettene for somatikken. 

 

I Helse Sør-Øst styresak 016-2019 om ØLP står det skrevet: «Det forventes fortsatt krav til økt 

effektivisering av spesialisthelsetjenesten, blant annet gjennom videreføring av avbyråkratiserings- og 

effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i de årlige statsbudsjettene. Samlet sett forventes det ikke 

realvekst i ressurstilgangen til spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut over kompensasjon for 

marginalkostnader som følge av aktivitetsvekst. Vekst i aktivitet er begrunnet i endring i befolkningens 

størrelse og sammensetning, medisinsk utvikling inklusive ny diagnostikk og nye 

behandlingsmetoder/legemidler, ny teknologi og krav og forventning om kortere ventetid». 

 

Med denne føringen som utgangspunkt må Sørlandet sykehus tilpasse drift og finne tiltak 

som kan gi bedre ressursutnyttelse i form av økt kapasitetsutnyttelse, både ved å øke 

aktivitet og å redusere årsverk. En reduksjon i kostnader i foretaket på et sted mellom 50 

mill («best case», se kap.6) og 130 mill.kr (base case), i tillegg til årets utfordringer og avvik i 

somatikkdriften, vil uansett kreve betydelige omstillinger i den somatiske delen av 

virksomheten og vil innebære en økt risiko ift måloppnåelse i planperioden. 


